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Stellage voor etagelinde in
Groeningen
Op vraag van de gemeente aan de Dorpsraad
van Groeningen is er door inwoners een stellage
gebouwd die de etagelinde in Groeningen de
aankomende jaren gaat ondersteunen.
De etagelinde staat sinds 2005 in Groeningen en is
destijds geplaatst als vervanging van de gerooide
etagelinde, die daarvoor decennialang op de
hoek van de Groeningsestraat en de Molenweg
als markante boom gestaan had. Van de huidige
boom werden de zijtakken, die de etages vormen,
te zwaar en was het volgens de kenners nodig de
takken middels een constructie te ondersteunen.

cirkel om de etagelinde bij de kapel in Groeningen
heen.
Onder het genot van een heerlijke kop verse
soep en een broodje, keken de bouwers vanaf de
bankjes bij het monumentje tevreden uit op de
ietwat lompe constructie.
Een week later, op 14 april, werd voor het plaatsen
van de tweede laag groter geschut ingezet: met
een verreiker werden de balken op de eerste
etage getild. Er werd weer goed samengewerkt
en de klus was in een halve dag geklaard. Nu
rest nog de afwerking van de bodem rondom de
etagelinde.

Op initiatief van de gemeente werd er een
tekening gemaakt en door de Dorpsraad werden
inwoners gevraagd die mee wilde denken en
die de uitdaging aan wilde gaan de constructie
te vervaardigen. De gemeente leverde dikke
houten balken. De balken zijn geschaafd uit de
eiken bomen die gerooid zijn aan de Rondweg in
Overloon. Mooi dat er hout dat in deze gemeente
gegroeid is, gebruikt kan worden! De tekening
werd aangepast, zaag, beitel, machine en de boor
gingen het hout in, de juiste schroeven werden
besteld en na het zorgvuldig uitmeten bij de boom
werden de funderingen gestort.

Voor sommige mensen zal het even wennen
zijn en er zullen mensen zijn die zich afvragen of
het echt nodig is, maar met het plaatsen van de
stellage stelt de Dorpsraad, op initiatief van de
gemeente en door inzet van burgerparticipatie,
het voortbestaan van de etagelinde in Groeningen
weer voor de aankomende decennia veilig.
Wees welkom om gebruik te maken van de
bankjes onder de boom! Geniet van het uitzicht
op de kapel, het pleintje of van de bedrijvigheid op
straat! Geniet van een meegebracht kopje koffie of
thee, een appel of koek of misschien wel van een
lekkere Bèkse borrel!

Zaterdag 7 april was de dag dat de stellage
(gedeeltelijk) geplaatst werd: spannend of alles
zou passen! Ook hier weer hulpvaardige, enthousiaste inwoners uit Groeningen én uit Vierlingsbeek!
Het CDA hield woord aan haar verkiezingsprogramma: Jan Stoffelen was er, gewapend met
hand- en werkschoenen, om te helpen bij het
plaatsen. Het liep zeer gesmeerd; iedereen zag
wat er moest gebeuren en door de goede samenwerking stond de onderste constructie van vele
houten balken, waarvan een aantal een kleine 100
kilo wegen, net na de middag al in een zeshoekige
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4 mei

Van de redactie:
●

●

●

●

Het was prima weer voor: Bèèk ruumt op
en Gruuninge ok, Lammetjesdag én de
Kleffenloop ...Eigenlijk wel voor élk een
buitenactiviteit!
Buiten wandelen of fietsen, dat is nu éxtra
genieten nu er veel in bloei staat.. De
kleuren en geuren, de vele magnolia’s in
tuinen en de jonge aanplant langs de
Pr. van Oranjestraat! En ook de wilde
tulpen bloeien weer (getoond op de kaft
van ons Paasnummer 2014).
In Groeningen staat juist een Etagelinde
waarvan de zijtakken zo zwaar zijn
geworden dat ze ondersteuning nodig
hebben. De handen werden uit de mouwen
gestoken en als alles klaar is zal het
voortbestaan van de Etagelinde voor de
aankomende decennia veilig gesteld zijn!!
Het is nog even weg maar dit jaar én in
2019 en 2020 zal de kermis van vrijdag
tot en met maandag (na de kroegentocht)
duren!

7 mei
8 mei
14 mei
17 mei
17 t/m
20 mei
20 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
26 mei
26 mei

AGENDA

2 juni

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10:00 uur voor geïnteresseerden.
26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest 		
voor jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime
locatie
28 apr Ophalen oud papier: Gilde, tel. 		
06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
29 apr Kerk Smakt: Jaardienst voor Frans 		
Teunissen; pastor van Parochie 		
Vierlingsbeek/Maashees
1 mei
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof

5 juni

2018

7 juni
11 juni
14 juni
15 juni
16 juni
19 juni
22 juni
22 t/m
26 juni
23 juni
23 juni
23 juni
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24 juni
27 juni
30 juni
30 juni
29 en
30 juni
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Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje met medewerking van
Zangvereniging Vondel, het Groenings
koor, harmonie de Herleving en Gilde
Damesgymclub: fietstocht
VOVG: Bronlaak
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Lia De Haas studio
PLUS Wandel4daagse i.s.m. Stichting 		
JOC
Groenings koor: luistert mis op tijdens 		
Groeningse Gildedag
VOVG: Wandelavond
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Groenings Koor: zingt mis in
zorgcentrum “Op ‘t Hoogveld” in
St. Anthonis
Ophalen oud papier: Herleving, tel. 		
06-48236890
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Gruuningse BarreTocht; aanvang 15:00
uur bij de Zandpoort te Groeningen
Zangvereniging Vondel: Optreden met 		
fanfare Helpt Elkander uit Afferden
in de schouwburg van Cuijk
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
VOVG: Theehuis Komkommerin
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Fietsdag
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Zanggroep Evergreen: Muziek op de 		
Maas
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
om 19:00 uur in het park
VOVG: Jaarlijkse fietstocht
KBO: Meerdaagse reis
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 		
2018
Nacht van een Goei leven Land van Cuijk
Dineren op de pontveren. O.a. bij het 		
pontveer Vierlingsbeek
Groenings koor: geeft concert in
“De Waalboog” in Nijmegen
VOVG: Jubileumfeest
Ophalen oud papier: Volharding, tel. 		
06-51888032
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat

1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
6 t/m
8 juli
12 juli
28 juli
28 juli
9 t/m
12 aug
10 t/m
13 aug
14 aug
20 aug
23 aug
25 aug

Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat
Groenings Koor: luistert tijdens grote 		
Gildedag mis op
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
Zangvereniging Vondel: 			
Seizoensafsluiting

8 okt

Outlands Open Air
KBO: Blauwe bessen excursie
Ophalen oud papier: ZEV, tel. 			
06-54661196
Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.

6 nov

11 okt
23 okt
27 okt
27 okt
1 nov
3 nov

12 nov
15 nov
15 nov
18 nov

Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en 		
Groeningen

24 nov

Kermis Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee Joffershof
Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie
nieuwe seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier: Gilde, tel. 		
06-43246914

24 nov
4 dec
10 dec

31 aug
t/m
3 sept Groeningse kermis 2018
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
10 sept Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden in 		
Museum De Locht in Melderslo
23 sept Groeningen: 2e Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
2 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
4 okt
Groenings koor: bloemenactie
6 okt
GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz 		
Vierlingsbeek-Groeningen
8 okt
VOVG: Lezing CaRin

15 dec
16 dec
16 dec
18 dec
19 dec
23 dec
29 dec

Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag Joffershof
VOVG: Museum de Kantfabriek
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Bèkse Biercantus 2018
KBO: Kunst of Kitch Joffershof
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Winterse wandeling
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 		
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en 		
Groeningen
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Kerstfair De Locht
VOVG: Kerstmarkt
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering Concordia
VOVG: Kerstviering
Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Op 30 april a.s. is het 1 jaar geleden, dat
onze voormalige pastor Frans Teunissen,
overleden is.
Als jaardienst wordt hij, in de Kerk te
Smakt op 29 april om 11:00 uur, herdacht.
Voormalig Kerkbestuur
Vierlingsbeek / Maashees.
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De afspraak is, dat een overledene overluid
wordt als de familie hier prijs op stelt. Dit is altijd
zo geweest. Maar dan moet het overlijden wel
worden doorgegeven. Als er geen melding gedaan
wordt kan er niet geluid worden. We kunnen
nl. niet afgaan op gesprekken van de straat dat
die of die persoon is overleden. De melding van
een overledene moet door een familielid gedaan
worden. Voor het overluiden is het niet relevant
of er een kerkelijke afscheidsviering gehouden
wordt of niet. Het gaat over een dorpsgenoot of
een oud-dorpsgenoot die in een verzorgings- of
verpleeghuis heeft gewoond.
De contacten hiervoor lopen via mevrouw Marietje
Hubers, Kreupelstraat 9, tel. 631222.

UITNODIGING BEDEVAART NAAR
KEVELAAR ZATERDAG 12 MEI
2018.
Op Zaterdag 12 Mei organiseert onze Parochie
Maria Moeder van de Kerk een Mariabedevaart
naar Kevelaar. We doen dit met eigen vervoer (carpoolen).
Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in
het bijzonder ook diegene die nog nooit in
Kevelaar op bedevaart zijn geweest, zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen. We hopen dat
velen gehoor zullen geven aan deze uitnodiging.

Geloofsbijeenkomst
Graag nodigen we u uit voor de
Geloofsbijeenkomst op dinsdag 8 mei van 19.30 –
21.30 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13
A, Sint Anthonis.

PROGRAMMA
13.00 uur:

13.45 uur
14.00 uur
15.15 uur
16.00 uur

16.45 uur

Verzamelen op het Vrijthof,
en vertrek richting Kevelaar.
Parkeren in Kevelaar kan op de
Antwerper Platz en / of
Friendenstrasse (€ 3 contant betalen)
Verzamelen op het plein bij de
Genadekapelle .
Eucharistieviering in de Kaarsenkapel
(kerzenkapelle)
Gezamenlijk kaffee mit kuche in het
Priesterhuis, Kapellenplatz 35,
Kevelaar .
Kruisweg in het Mariapark of
Rozenkransgebed bij de
Genadekapel voor degene die minder
mobiel zijn
Vertrek huiswaarts.

Pastoor Van der Sluis gaat het tijdens deze
Geloofsbijeenkomst hebben over de Heilige Geest.
Op donderdag 10 mei vieren we Hemelvaartsdag
en zondag 20 mei Pinksteren. Op Pinksteren,
50 dagen na Pasen, daalde de beloofde Heilige
Geest uit de hemel neer op de apostelen in vurige
tongen, waardoor de Kerk geboren werd. Op
het Pinksterfeest verlichtte de Heilige Geest de
apostelen en gaf hun de moed en kracht om de
leer van Christus aan alle volkeren te verkondigen.
De apostelen spraken plots alle talen.
Er is weer alle gelegenheid tot het stellen van
vragen en het uitwisselen van gedachten over het
thema. Kom gezellig samen en neem uw eventueel
uw familieleden, vrienden en kennissen mee. Het
ontvangst met koffie/thee is vanaf 19.15 uur.
Als u mee wilt doen, mailt u even een berichtje
naar bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of
bel 06-30517629.

KOSTEN:BIJDRAGE VOOR CARPOOLING,
VERREKENEN met chauffeur en koffie ca € 10,AANMELDEN: voor 7 mei via contactpersoon:
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9, tel. 631222 of bij
Pastoraal werkster Jantje Bax tel. 06 - 30517629
Doorgeven bij aanmelding:
- Heb zelf een auto en ben bereid te rijden, en evt
het aantal mensen dat mee kan rijden.
- Wil graag meerijden.

HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH/ MOSCHVAN DEN BORN IS GESLOTEN VAN
VRIJDAG 27 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 4
MEI 2018.

Wij wensen U een devootvolle bedevaart

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming:
Letters A t/m J: van den Boom
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 640840

Overluiden overledene
De laatste tijd zijn er in Vierlingsbeek helaas
verschillende mensen overleden. Voor sommige
personen zijn de klokken geluid, voor anderen niet.
Daarover zijn vragen gesteld hoe dat nu komt.
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Geslaagd eigen toernooi Bekse
Klinkertjes
Het beloofde een mooie dag te worden; zowel in
temperatuur als organisatorisch.
Dansvereniging de Bekse Klinkertjes is enkele
maanden bezig geweest met de voorbereiding
van het eigen toernooi, dat op zondag 8 april jl.
plaatsvond. Dit om sponsoren te zoeken voor een
financiële bijdrage, maar ook om de inschrijvingen
te verwerken, de muziek en belichting te regelen
en om een dagplanning te maken waar ouders van
de leden in beeld kwamen.

Het ochtendprogramma sloot af met maar liefst 6
bekers.

Op zaterdag is de Pit in Overloon geheel omgetoverd tot danspaleis, alwaar op zondag om 8.00
uur de eerste dansers zich al meldden. Ook alle
leden van De Bekse Klinkertjes waren er op tijd,
om als eerste het podium te betreden voor hun
openingsdans.

In het middagprogramma kwamen Lisanne Rijs
en Willemien Geurts uit in hun rol als Anne en
Margot. Zij behaalden een nette 2e plaats met 269
punten. Net 1 punt verwijderd van kwalificatie voor
de Europese Kampioenschappen. Deze proberen
ze alsnog te bemachtigen tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen, die op 21 + 22 april a.s.
plaatsvinden.

Om 10.00 uur startte het programma, waarin Fleur
Jakobs en Noa Jansen als eerste deelnamen.
Met hun solodans werden ze respectievelijk 2e en
3e . De eerste podiumplaatsen waren om 10.30
uur een feit.

Hoofdklassegroep Evolution behaalde met hun
gardedans een 5e plaats. De groep, die dit jaar is
samengevoegd met de meiden vanuit de jeugd
heeft dit seizoen de sportklasse weten te prolongeren, wat op zichzelf al een doel was.

Danique Hendriks en Lynn Kersten kwamen in
de zware categorie sportklasse uit en behaalden
respectievelijk een 9e en 11e plaats.

Bij showmoderngroep Explosion knalde het
enthousiasme van het podium af. Met 272 van de
jury kregen zij de hoogste punten van de vereniging en doen ook nog altijd mee in de strijd om
kwalificatie voor de E.K.

Bij de miniorenklasse mochten de meisjes van de
Mini Stars zich voor de jury melden en met hun
gardedans wisten ze deze keer een 2e plaats te
bemachtigen.

Terugkijkend op deze dag, mogen we concluderen
dat deze in alle opzichten helemaal geslaagd is.
Ondanks de warmte zijn we dankbaar, dat we
zoveel bezoekers hebben mogen ontvangen.
Tot slot willen we langs deze weg onze sponsoren
bedanken die het slagen van dit toernooi mede
mogelijk hebben gemaakt.

Juniorengarde Pure zette een zeer goede dans
neer en wisten ook een prijs in de wacht te slepen.
Zij werden 3e.
Daarna waren de allerkleinsten van de vereniging aan de beurt en wisten zowel het publiek
als de jury te animeren met hun dans in het
thema Poolgame. 9 biljartballetjes rolden over
het podium, telkens als ze met de keu werden
“aangetikt”. Ook Poolgame werd heel mooi 2e.
Showmoderngroep Extreme is het hele seizoen
al ongeslagen en ze wisten ook deze keer de
verdiende 1e plaats te bemachtigen. Maar deze
keer wel met een speciaal tintje, want zij kregen
hun eerste promotiepunten!

Een speciaal woord van dank aan
Gemeenschapshuis De Pit, die de vereniging alle
ruimte heeft gegeven om het toernooi naar eigen
inzicht in te richten, aan Allround DJ Mark, die de
muziek, het geluid en het licht ook dit jaar fantastisch heeft geregeld en aan alle ouders/verzorgers
van de dansende leden, die zich keihard hebben
ingezet om deze dag te laten slagen.
Chapeau!!
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Berichten uit het veld

Daarom is dit mijn laatste column van dit voorjaar.
Wellicht spreken we elkaar weer in de herfst. Ik
wens u allen een mooi en vogelrijk voorjaar en een
prachtige zomer.

Het is een zonnige ochtend na Pasen. Ik kijk naar
de blauwe lucht en zie groepjes Kramsvogels en
Sijzen naar het oosten trekken. Ze zijn op weg
naar hun broedgebieden in Noord en Oost Europa.
Af en toe vliegt er ook een Blauwe Reiger over. Hij
is echter niet op trek, maar komt waarschijnlijk van
de broedkolonie in de Radioplassen om hier langs
de Maas naar voedsel te zoeken. Blauwe Reigers
nestelen gezellig met elkaar in groepen. Roeken en
Aalscholvers doen dat trouwens ook. Dat noemen
we broedkolonies. De dichtstbijzijnde reigerkolonie is die van de Radioplassen in Stevensbeek.
Ze nestelen daar op een eiland in de toppen van
dennenbomen. Dat gaat meestal gepaard met veel
kabaal. Het is een vorm van communicatie, maar
ook een manier om geschillen met de buren te
beslechten.

Ton van den Berg

Dodenherdenking Maashees
Ook in Maashees herdenken we op 4 mei degenen
die in diverse oorlogen zijn gevallen. Sinds
Maashees een oorlogsmonumentje heeft is dit een
jaarlijkse traditie geworden.

Enkele dagen later is de temperatuur al tot
zomerse waarden gestegen. Nu gaat het snel in de
vogelwereld. De eerste Zwartkoppen zijn al gezien
en de Tjiftjaffen zingen inmiddels volop. Ook de
Gele Kwikstaart is weer terug uit zijn overwinteringsgebied in de Sahel in tropisch Afrika. Met zijn
gele kleur valt hij goed op in het weiland tussen
Groeningen en Vortum.

Dit jaar is het een bijzondere bijeenkomst omdat
van tevoren twee paadjes in Maashees een naam
krijgen die aan de Tweede Wereldoorlog herinneren en in het bijzonder aan Maashese mensen.
Antoon Schrader (Maashees, 25 april 1920
-Veldhoven, 25 februari 2000) was ambtenaar
ter gemeente-secretarie en speelde tijdens de
Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het
verzet. Dat deed hij in het district Vierlingsbeek,
waartoe ook Maashees behoorde. Hij leidde al
op jonge leeftijd de Persoonsbewijzen-sectie van
dit district, en stond bekend als een meestervervalser van persoonsbewijzen. Op 18 juni 1944
pleegde hij - samen met twee andere verzetsstrijders - een succesvolle gewapende overval
op het bevolkingsregister van de gemeente
Vierlingsbeek. De Duitsers maakten jacht op hem,
maar gelukkig wist hij aan hen te ontsnappen.
Na de bevrijding van Zuid-Nederland werkte hij
onder meer als sergeant-tolk voor de Britten.
Tevens was hij secretaris van het Nederlands
Oorlogsgravencomité, afdeling Overloon.
In 2018, het Jaar van Verzet, willen we hem eren
met het Antoon Schraderpedje.

Ik kijk naar een Koolmees die zich, met zijn snavel
vol nestmateriaal, door de opening van een
nestkast probeert te wurmen. In de strakblauwe
lucht vliegen drie Boerenzwaluwen op zoek naar
insecten. Drie zwaluwen maken dus echt wel
zomer. Op een rustig plekje in het veld zie ik plotseling de eerste Gekraagde Roodstaart van dit
voorjaar.

Stientje Jans (Maashees, 8 november1940
-Nijmegen, 5 november1953) was nog maar een
kleuter toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog,
samen met haar familie, naar een boerderij in
Oirlo werd geëvacueerd. Bij een beschieting door
Engels vuur werd ze door een granaatscherf in
haar ruggengraat getroffen. Ze overleefde het
incident, maar was voortaan vanaf haar middel
verlamd. Een lange lijdensweg volgde. Maar
Stientje klaagde nooit, was wijs, opgewekt en
vergevingsgezind. Haar broertje Martien kwam
bij dezelfde beschieting om het leven. Met het
Stientje Janspedje - een paadje bij Basisschool

Gekraagde Roodstaart
Een schitterend mooi vogeltje in zijn zomerkleed. Met zijn oranjerode borst, zwarte keel, wit
voorhoofd, grijze kruin en grijze mantel valt hij
echt wel op. Ze overwinteren in tropisch Afrika en
komen hier om te broeden.
Het is nu definitief voorjaar en de zomer komt
er aan. Tijd voor mij om andere vogelgebieden
in binnen- en buitenland te gaan verkennen.
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St. Antonius, waarover veel kinderen lopen willen we in 2018 stilstaan bij het leed dat Stientje,
haar gekomen broertje en andere kinderen uit
Maashees, tijdens de Tweede Wereldoorlog is
aangedaan.

van het vragenuurtje was. Daarna namen we
afscheid en maakten nog even een uitstapje naar
Scheveningen waar we aan en op het strand
konden vertoeven. Rond half 9 waren we terug in
Vierlingsbeek. We kunnen zeer tevreden terugzien
naar deze mooie dag.

Voor de herdenking bij het oorlogsmonumentje bij
de kerk, aanvang 19.30 uur worden de paadjes,
genoemd naar bovengenoemde mensen onthuld.
Bijzonder is dat dit door familieleden gebeurd.

26 september wederom bezoek aan
Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer hebben we op 26 september
nogmaals een bezoek kunnen vastleggen. Leden
van de KBO hebben hierover bericht ontvangen.
Zij kunnen zich t/m 30 april opgeven bij Ineke van
Bree, Overambt 26. Telefoon:0478-631872

Om 19.10 uur het Antoon Schraderpedje (pad
Mgr. Geurtsstraat – Hulderstraat) en om 19.30 uur
het Stientje Janspedje (pad De Goeijstraat – Jo
de Kuperstraat). Ook mensen uit de omliggende
dorpen zijn natuurlijk van harte welkom.

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte
welkom tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Vierlingsbeek/Groeningen

KIENDATA

NIEUW E-MAILADRES KBO
VIERLINGSBEEK-GROENINGEN
kbo-vbeek-groen@outlook.com

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag
27 april en 11 mei Aanvang: 13.45 uur

VERSLAG BEZOEK TWEEDE KAMER

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in het Joffershof:
			
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag

Dinsdag 10 april bezochten we het gebouw van de
Tweede Kamer. Nadat we in Tiel een kopje koffie/
thee met een lekker stuk appelgebak hadden
gehad, kwamen we rond half 12 aan bij het
Parlementsgebouw.

Yoga in het Joffershof 			
maandag van 17.45 - 18.45 uur
woensdag van 18.45 - 19.45 uur		
Info 631839

Nadat we allemaal door de security check waren,
werden we welkom geheten door de heer Richard
Sonneveld die deze dag onze gids was.

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839.

Alle tassen werden opgeborgen in de kluisjes
en daarna liepen we naar het restaurant van de
Tweede Kamer alwaar we een heerlijke lunch
kregen.

Jeu de Boules Joffershof				
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur			
woensdag
van 9.30 - 11.30 uur
donderdag
van 9.30 - 11.30 uur
Info 631233

Daarna begon het echte werk: in de Marga
Klompé commissiezaal hadden we een gesprek
met Tweede Kamerlid Eric Ronnes. Hij vertelde
ons wat zijn werk in Den Haag inhoud en we
kregen de kans hem vragen te stellen. Omdat hij
om 2 uur in de Plenaire zaal moest zijn voor het
“vragenuurtje” was het een korte ontmoeting.
Wel gingen we nog even samen met hem op de
foto. Hierna werd de groep in tweeën gesplitst en
begon de rondleiding. We waren afwisselend in de
beveiligde of de publieke zones. Erg interessant!
We namen een kijkje in o.a. de CDA commissiezaal, de oude plenaire zaal en de bibliotheek
(handelingenkamer) waar de handelingen van de
Eerste en de Tweede Kamer worden bewaard. We
keken onze ogen uit naar de aankleding van deze
kamer. We namen nog even plaats op de publieke
tribune in de plenaire zaal, waar de stemming

Fitness in fitnesscentrum van Dongen
woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur 		
info 06 43201502				
					
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof 			
donderdag van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof
donderdag van 10.45 - 11.45 uur		
info 631839
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SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof
vrijdag van 9.15 - 10.15 uur		
en van 10.30 – 11.30 uur
Info 631839

“Wannen drieët!“
Wat een zooitje!
“Det gôt van èèges!“.
Dat gaat vanzelf!

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om 14.00 uur
Info 632028

“Ze zien nog an’t rikroie.”
Ze zijn nog aan het overleggen: twijfelen wàt te
doen.

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

“Lit dor nie zô àn diej’n paol te ruiije.“
Zit toch niet zo met die paal te wrikken!
“t’Is ràm uut tusse die twee!“.
Het is helemaal uit tussen die twee!

Wijziging secretariaat /e-mailadres
KBO Vierlingsbeek/Groeningen

“Gej kunt meej de poekel roetsje!“.
Je kunt me de pot op!

Secretariaat: Ineke van Bree-van den Bosch
Email:kbo-vbeek-groen@outlook.com

Rein Verhoeven
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

Ledenadministratie: Joke Frederix-Dircks
Email:jokefrederix@ziggo.nl
e-mail KBO: kbo-vbeek-groen@outlook.com

Plat praote 7

Gaat u de Nijmeegse 4-daagse
lopen? Dan helpt Fysiotherapie
van Dongen u graag op weg!

Laatst hoorde ik een woord dat een herinnering aan mijn kinderjaren opriep. We gebruikten
het in een geniepig raadseltje dat voor de nodige
opwinding zorgde. Zaak was wèl dat je een
gemakkelijk slachtoffer koos.
Het ging als volgt. Je hield iemand staande en
stelde hem of haar de vraag:
“Eej-meej en speej-meej zaten in ’n bootje.
Eej-meej sprong d’r uut.
Wie zààt ‘r toen nog in?“
Het antwoord was natuurlijk Speej-meej, waarop
de aangesprokene direct een klodder spuug op
zich af zag komen. Hilariteit alom.

“As de as brèkt velt de kar!“
Als de as breekt valt de kar! (vooral gebruikt om
aan te geven dat je niet zo pessimistisch moet zijn)

De afgelopen jaren hebben we tijdens de
Nijmeegse 4-daagse veel lopers ondersteund
door een behandeling bij fysiotherapie van
Dongen. Deze behandelingen worden dusdanig
enthousiast ontvangen dat de agenda tijdens de
Nijmeegse 4-daagse van komend jaar nu al vorm
begint te krijgen. Wij willen graag zoveel mogelijk
tegenmoet komen aan de wensen van de lopers
en willen nu graag gaan inventariseren wie er nog
meer gebruik zou willen maken van een behandeling tijdens dit loopevenement.
U kunt zich hiervoor aanmelden door contact
op te nemen met Wouter van Dongen, telefoonnummer 06-43201502 of door het contactformulier
in te vullen op www.vandongenvierlingsbeek.nl

“’t Lieëp mej dun dur de boks.“
Het liep mij dun door de broek. (uitdrukking van
angst)

Mocht u in aanloop naar de Nijmeegse 4-daagse
fysieke ongemakken ondervinden dan adviseren
wij u hier niet te lang mee te blijven lopen.

Hier komen weer enkele zegswijzen.
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Beste inwoners uit
Vierlingsbeek,Groeningen,

Tot slot wensen wij alle lopers uit Vierlingsbeek en
Groeningen heel veel succes met de voorbereiding
op dit evenement!

Enkele is het vast al opgevallen, onze showroom is
afgeschermd, wij zijn aan het verbouwen!
Samen met Geert Reijnders (Sfeer Badkamers)
werken we aan een vernieuwde showroom.
Een nieuwe beleving waar zowel het sanitair van
Geert, als de wand- en plafondafwerking van ABC
samen gaan komen in één showroom.
Met het integreren van sfeerbadkamer in de
showroom van ABC kunnen we een breder
publiek laten genieten van de mogelijkheden op
afbouwgebied.

Met sportieve groet,
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven!”

Tijdens deze verbouwing blijft onze winkel
geopend, en is bereikbaar via de zijdeur.
Een kijkje nemen? Dat kan tijdens de heropening
van de showroom.
De datum houdt u nog tegoed van ons.

17 t/m 20 mei 2018
De Plus Wandel4daagse in Vierlingsbeek komt er
weer aan! Heerlijk wandelen in de mooie omgeving
van Vierlingsbeek, voor de ontspanning of vast
oefenen voor de Nijmeegse 4daagse. Elke dag zijn
er 3 verschillende afstanden, 5/10/15 kilometer.
Deze 4daagse wordt net als voorgaande jaren
gesponsord door Plus Verbeeten in Vierlingsbeek,
hierdoor is de hele opbrengst voor het jeugd- en
jongerenwerk in Vierlingsbeek en Groeningen.
Informatie
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden
worden van donderdag 17 t/m zondag 20 mei.
De start/finish is bij het JOC/Gryphus-gebouw,
Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Op donderdag
en vrijdag kan er vanaf 17.30u gestart worden en
kun je finishen tot 21.00u. In het weekend is de
start vanaf 13.00u en sluit de finish om 17.00u
Startkaarten kun je al voor de 4daagse kopen
bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. Deze
kaarten kosten € 6,00 of één volle PLUSpuntenspaarkaart. Aan de kassa bij aanvang van de
wandel4daagse kun je ook nog startkaarten
kopen, voor 4 dagen betaal je dan ook € 6,00 of €
2,50 voor een dagkaart.

Bekse Klinkertjes bereiden zich
voor op nieuw seizoen
Met de Nederlandse Kampioenschappen nog in
het vooruitzicht, kijkt dansvereniging De Bekse
Klinkertjes al vooruit naar het nieuwe dansseizoen,
dat in mei alweer start.

Finale!
Tenslotte is er op zondag een grote finale. Hier
kunnen wandelaars, die ten minste 3 dagen
gelopen hebben, hun medaille ophalen. Ook
worden de prijzen van de Walkie (een selfie onder
het lopen) uitgereikt en zorgen we voor een leuk
programma.
Dus wil je lekker sportief de zomer in en ondertussen het JOC steunen, kom dan lekker
wandelen in Vierlingsbeek.

Het afgelopen seizoen is de vereniging een
samenwerking aangegaan met dansvereniging de
Bliekers.
Dit had als positief gevolg, dat vooral de kinderen
tot 12 jaar ingedeeld konden worden in groepen,
die bij hun leeftijd en niveau pasten. Dit resulteerde in een miniorengroep van 10 kinderen en
een juniorengroep van 11 kinderen.

Tot ziens bij de 4daagse!!
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Open trainingen
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die:
- niet stil kunnen blijven staan bij het horen van
muziek
- lenig zijn
- het leuk vinden om te dansen in team- en 		
wedstrijdverband
- 4 jaar of ouder zijn

Maar het museum is er zelf óók blij mee want het
geeft, naar eigen zeggen, nog meer internationale
glans aan de nieuwe tentoonstelling. Het filmpje
heeft daarin een centrale plek en wordt continu
vertoond wordt.

Daarom organiseren wij in samenwerking met
Sjors Sportief open trainingen. Op deze manier
kunnen jongens en meisjes kennis maken met
onze vereniging en de danssport. Tijdens deze
lessen mogen alle kinderen meteen meedoen en
leren ze de basis van het garde- en showdansen.
Voor kinderen van 4 – 8 jaar :
Dinsdag 15 mei 2018 van 17.30 - 18.30 uur bij
Joffershof in Vierlingsbeek
Donderdag 17 mei 2018 van 17.30 – 19.00 uur bij
Joffershof in Vierlingsbeek
Voor kinderen van 9 – 12 jaar:
Maandag 14 mei 2018 van 18.00 – 19.30 uur bij
Joffershof in Vierlingsbeek
Woensdag 16 mei 2018 van 18.30 – 20.00 uur bij
Plein 27 in Maashees
Geïnteresseerden boven 12 jaar kunnen contact
opnemen met dvdebekseklinkertjes@gmail.com

Voorlichtingsavond Alles over
beroerte
Dinsdag 8 mei is het de Europese Dag van de
Beroerte. Een belangrijke dag om even stil te
staan bij deze aandoening en de gevolgen die
een beroerte kan hebben voor het dagelijks leven
van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis
Pantein organiseert maandag 14 mei een voorlichtingsavond over dit thema. De bijeenkomst begint
om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De
toegang is gratis.

Inschrijven
Inschrijven voor deze dagen kan via
dvdebekseklinkertjes@gmail.com of via onze
nieuwspagina op www.bekseklinkertjes.nl.
Heel graag tot ziens tijdens een van onze open
trainingen!

Amerikaans goud voor Overloon

Herken de signalen
Verschillende specialisten van Pantein vertellen
deze avond over wat een beroerte is en hoe je
de signalen kunt herkennen. Door het op tijd
herkennen van de signalen van een beroerte en te
weten welke actie je moet ondernemen, kan soms
veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een
beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn voor de patiënt. Desondanks kan een
beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt
en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we
ook dieper in op de behandeling en de begeleiding
die Pantein kan bieden.

In Las Vegas is een filmpje uit het Oorlogsmuseum Overloon gisterenavond in de prijzen gevallen. Het werd bekroond met een Gold World
Medal bij The New York Festivals.
“Ik ben er nog” werd gemaakt voor de vernieuwde
vaste expositie in het museum. In iets meer dan
vijf minuten krijgt de museumbezoeker te zien
wat de jonge Hélène Egger als Joods meisje in
de oorlog doormaakte en wie zij om haar heen
allemaal verloor. Hélène Egger overleefde de
oorlog zelf ternauwernood en komt zelf ook in
beeld. Zij vertelt dat ze pas sinds kort kan vertellen
over alle dingen die ze in die donkere jaren
meemaakte.
De film kan op grote waardering van museumbezoekers rekenen en kreeg in Nederland al eerder
een filmprijs, de Gouden Reiger. En nu is er dus
ook erkenning in de VS.
Bureau Duinzand uit Amsterdam tekende voor de
productie en mag de prijs in ontvangst nemen.

Het voorkomen van een beroerte
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen
van een beroerte is dan ook een belangrijk thema
deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het
krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen
om de kans op een beroerte zo klein mogelijk
te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij
het belang van een gezonde leefstijl, voeding en
bewegen.
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Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum op de begane grond van het Maasziekenhuis.
Aanmelden kan via de website
www.maasziekenhuispantein.nl/
voorlichtingsavonden.

verschillende houdingen kunnen aannemen. Ook
geven vrouwen regelmatig aan dat ze weeën beter
kunnen opvangen in het water’, aldus gynaecoloog Jacobien van der Ploeg.

Openingstijden Maasziekenhuis
met Koningsdag

Het ziekenhuis is erg blij met de bevalbaden
omdat het echt in een behoefte voorziet. De baden
zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden
van het Maasziekenhuis.

Hartslag monitoring
Van der Ploeg: ‘Tijdens een ziekenhuisbevalling wordt de hartslag van de baby altijd goed in
de gaten gehouden. Het Maasziekenhuis maakt
gebruik van een draadloos systeem zodat de
moeder zich vrij kan bewegen en niet aan bed
gekluisterd is. Dit draadloze bewakingssysteem
kan ook in het bevalbad gebruikt worden.’

Vrijdag 27 april zijn de poliklinieken, de
röntgenafdeling en de bloedafname van
Maasziekenhuis Pantein gesloten. Ook de prikposten in het Land van Cuijk en Noord-Limburg
zijn gesloten.
De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie
Beugen zijn eveneens gesloten.
De Nierdialyse van het Radboudumc locatie
Beugen is deze dag wel geopend

Honderdste bevalling in bevalbad
Maasziekenhuis
Het Maasziekenhuis telde onlangs de honderdste
bevalling in het bevalbad. Sinds begin 2017
beschikt Maasziekenhuis Pantein over twee
speciale baden. Zwangere vrouwen kunnen hier
gebruik van maken om hun weeën op te vangen
en eventueel in te bevallen. De belangstelling is
groot.
Comfortabel
Vrouwen kunnen tijdens de bevalling meer comfort
ervaren in een opblaasbaar bevalbad. Het water
zorgt voor betere ontspanning, waardoor weeën
minder heftig voelen en de ontsluiting vaak sneller
gaat. Het bevalbad is dieper dan een normaal bad
en beschikt over een soort ingebouwde stoel, die
aanvoelt als een zacht kussen. Het coconvormige
bad geeft een gevoel van geborgenheid.
‘In het water ben je gewichtloos waardoor
vrouwen minder pijn voelen en ze makkelijker
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HET BOEK IS KLAAR: TOF,
TOFFER, TÔFFEL

Het boek over de geschiedenis van 25 jaar
Op De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan
gewerkt door een redactie van tien personen.
Twee meter archief is er doorgespit. 8000 foto’s
zijn er verzameld en gedigitaliseerd. Tig uren
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videomateriaal is er bekeken. Het resultaat: TOF,
TOFFER, TÔFFEL. Een schitterend hardcover
boek van 228 pagina’s vol verhalen, anekdotes,
interviews met vrijwilligers, buurtbewoners,
winnaars van Op Ut Tuffelke, presentatoren
als Denvis en Guido Weijers, artiesten als
Heideroosjes en Clean Pete en meer dan 500
foto’s. Inclusief een dvd met anderhalf uur
bewegende beelden.
TOF, TOFFER, TÔFFEL kost 35 euro en is te koop
bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek of te bestellen
via www.opdetoffel.nl.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZATERDAG 23 JUNI > VRIJTHOF
VIERLINGSBEEK > AANVANG 15.00 UUR >
ENTREE GRATIS
WULF | AFTERPARTEES | THE BRAHMS | CLEAN
PETE | LEAFS | TRAUDES | EUT | IGUANA DEATH
CULT | MOOON | DAKOTA | CHARLIE & THE
LESBIANS | TAPE TOY | BERTOLF | WOUTER
PLANTEIJDT’S ‘BULLHORN | VANWYCK |
CHRISTOF VAN DER VEN | LAURA SJIN | BJ
BAARTMANS | FREEB
www.opdetoffel.nl

vrijdag 18 mei > bieravond > DE
PRUUVERIJ: TYPISCH BÈKS

Bieravond met vijf speciaalbieren op het menu en
dit allemaal met als thema: Typisch Bèks. Want
‘da ze hum ien Bèèk wel lusse’ weten we allemaal.
Er wordt verteld over de herkomst, geschiedenis en samenstelling van alle biertjes op het
menu, vijf brouwsels die allen te maken hebben
met ons juweeltje aan de Maaskant. Mensen van
de Oude Schoenendoos komen vertellen over de
historie van het dorpje op het kantje van NoordBrabant en Rein Verhoeven maakt en presenteert
een mooie dialectquiz. En, niet te vergeten, er
zijn lekkere hapjes tussendoor. Meld je snel aan
voor een bierkaart van 15 euro, dan kan er worden
ingekocht!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

woensdag 9 mei > hard rock café >
MAIDEN NIGHT 2018 met live: IRON
LAIDEN

Iron Maiden is een van de meest tot de verbeelding sprekende hardrockbands ever. Het zestal,
groot geworden tijdens de New Wave Of British
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno
2018 nog immer volle zalen en is onverminderd
populair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden
Night op het programma. Een heerlijk avondje voor
de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig
samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen,
frikandellen en meer. En om de feestvreugde
helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live
op de planken de fantastische Iron Maiden tributeband Iron Laiden, één van de besten in zijn soort
en een hele bijzondere want met een vrouw als
vocalist. Een ijzersterke kopie van de real deal.
Dat wordt dus een avond volop genieten van alles
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | <20 jaar:
4,44 euro > reserveren: www.gryphus.nl
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vrijdag 15 juni > busreis > PINKPOP
2018

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Pinkpop wordt 49 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Pearl Jam, Snow Patrol, The
Offspring, Bløf, Oh Wonder, Oliver Heldens, Lil
Kleine of Blaudzun op zijn verjaardagsfeest? Zet
die feestneus dus maar op en reserveer snel!
De reis inclusief entreekaarten is uitverkocht maar
reserveren met een eigen entreebewijs kan nog
wel. Voor mensen met een eigen ticket is er nog
beperkt plaats in de bus.
reisgeld: 30,00 euro (alleen bus) > info of reserveren: info@gryphus.nl of 0478.631802

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl



adverteren
doet verkopen

GRADJE TWEEWIELERS
VOOR AL U FIETS REPARATIES
OOK E-BIKES EN RACE EN MOUNTAINBIKES

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn
gereden en piloten als Vettel, Bottas, Raikkonen
en Ricciardo doen er alles aan om Lewis Hamilton
van zijn troon te stoten. Of het ze gaat lukken? We
zullen het zien want ook dit seizoen zullen (onder
voorbehoud) weer alle Grand Prix races op een
grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er
weer eens goed voor zitten en zetten ons geld op
onze Max. En U?
➢ zondag 29 april: GP AZERBAIJAN (start: 14.00
uur)
➢ zondag 13 mei: GP SPANJE (start: 15.00 uur)
➢ zondag 27 mei: GP MONACO (start: 15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

OPENINGSTIJDEN:
Do 9.00 tot 18.00
Vr 9.00 tot 20.00
Za 9.00 tot 17.00

DE BUNDER 7 - 5821 GC VIERLINGSBEEK
TELNR. 06-17769196
EMAIL GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL

Gryphus?

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
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Warme Bakker Degen
Reclame: 30 april t/m 5 mei
● Limoncellovlaai
● Tarwebrood
● Pistoletje

€ 10,35
€ 1,90
€ 0,25

Reclame: 7 t/m 12 mei
● Moederdagvlaai
● Waldkornbrood
● Croissant

€ 11,95
€ 2,35
€ 0,65

bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl




Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”








www.jipvormgeving.nl

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12

Voor meer informatie kijk op onze website
www.poortvanloon.nl
www.martensasperges.nl

BROEREN

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor
reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102
6591 GV GENNEP
tel. 0485 51 31 80
e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep
Gesloten op maandag

IK GA VOOR VERS
EEN NIEUWE NAAM
OP EEN VERTROUWD ADRES
Ruim aanbod voorjaars en zomer bloeiers uit eigen kwekerij.
Dit jaar: NIEUW !!!
Verschillende soorten tomatenplanten slaplantjes
en kruiden.

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

De Zandpoort

Extra service: Gratis beplanten
(Exclusief: Planten, potgrond en kunstmest)
van uw eigen meegebrachte bloembakken
en potten.

Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548

Geopend van Maandag tot en met zaterdag
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur
Zondags gesloten

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

Herman en Fien van Bree
Tel: 0485-573478
Provincialeweg 4b
Mob:06-51617836
5827 AB Vortum Mullem

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

kijk op de website www.salontoine.nl
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.
Schootsveld 5

Vierlingsbeek

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

0478-632232

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Fons Peltenburg

112

Alarmnummer

0900-8880

Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.

0900-8844

Politie, als er geen nood is

0800-7000

Anoniem bellen

088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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